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Straikos Ardo ivarxa
Isz Amerikos Amerikos Taikos Konferencijos Delegatai

niu ir Lietuvon atvarytu raudo- 
narmiecziu (rink, instat. 6 str). 
. .Rinkimu komisijose isz poli- Gen. isenhower

1945 METU
APYSKAITA

WASHINGTON, D. C. — 
Praneszama isz Washington© 
kad per pastaruosius metus 
Amerikiecziai:

Iszmauke daugiau negu 190,- 
000,000 galionus sznapso, deg
tines.

Gavo 8,590 divorsus, persi
skyrimus vien tik viename 
mieste, Reno.

Buvo daug daugiau prasikal
timu, žmogžudyscziu ir vagys- 
cziu.

38,590 buvo daugiau suaresz- 
tuota negu kitais metais.

29,000 žuvo automobiliu ne
laimėse.

Bet žmones buvo sveikesni, 
mažiau sirgo, mažiau ir mirė.

■Skaiczius padidėjo. Gimė 
apie 2,900,000 kūdikiu.

New York miesto žmones te
lefonus daug daugiau ir tan
kiau vartojo. Jie telefonu szau- 
ke savo draugus ar pažystamus 
3,305,137,000 kartu.

Visi skubinosi, “bizi” buvo 
užimti. 7,800 žmonių paliko sa
vo lietsargius, umbarelius ant 
strytkariu. 54,517 paliko viso
kius kitokius daigtus, kuriuos 
jie isz to strioko pamirszo.

Traukiniai daug daugiau 
žmonių iszveže ir parvežė. Tas 
pats buvo ir su eroplanais ir 
autobusais.

Apdraudos kompanijos darė 
puiku bizni. Žmones už “insur
ance,” apdrauda, iszmokejo 
daugiau negu $154,600,000,000.

Daugiau galviju buvo isz- 
skerdyta, bet daug mažiau mė
sos mes gavome.

Automobiliu darbininkas su 
savo straikomis neteko apie 
$47,000,000 algos.

Baisi Ekspliozija 
įj. Kasyklosia

WELCH, W. VA. — Eksplio- 
zija kilo Havaco Nr. 9 kasyk
losia prigulinezios prie New 
River ir Pocahontas Coal Co., 
14 angliakasiai likos užmuszti, 
36 sužeisti, per ekspliozija gu
zo. Szaftas likos sunaikintas 
kaip ekspliozija kilo augsztyn, 
padarydama daug bledes.

Kongresmonai Gryžta 
į In Darba

WASHINGTON, D. C. — 
Kongresmonai ir senatoriai 
gryžta in savo darba po vaka- 
ęiju, atostogų. Pirmos kelios 
Įdienos praėjo ir nieko nebuvo 
nuveikta nes daug Kongresme
nu ir Senatorių nesiskubina 
pargryžti, nors yra baisiai 
daug svarbiu dalyku yra apie 
kuriuos reikia apsvarstyti.

Virszuj po kairei Amerikos Sekretorius Byrnes kuris yra 
musu delegatu pirmininkas ir kuris visa tvarka ves ir tvar-
kys Suvienytu Tautu Organizacijoje. Virszuj

tiniu partijų pagal 36 str. tega
li dalyvauti “tik Komunistu 
partijos atstovai.”

Taip pat ir rinkimuose in 
Tautu Sovietu, pagal str. 40, isz ■ 
politiniu partijų tik Komunistu 
partijos delegatai gali ineiti in 
rinkimu komisijas.

Pirmoji laisvu rinkimu san- 
lyga — galėt laisvai parinkti 
kandidatus. Czia gi, pagal pa
skelbto rinkimu instatymo 57 
str. isz politinu partijų galin- 
cziu dalyvauti kandidatu pa
rinkime, tik viena Komunistu 
partija tedalyvauja.

Instatymo 78 str. skelbia, jog 
bus žymima pase, kad balsavai. 
Kas tos žymes neturės, pagal 
Bolszeviku Faszistinius meto
dus — bus laikomas liaudies 
prieszu.

Pagal 85 str., skaitant balsus,
po deszinei, gali dalyvauti ir spaudos atsto-

Edward Stettinius kuris Sekretorių pavaduos. Žemiau po 
kairei Senatorius Connally, po deszinei Senatorius Vanden
berg. O viduryje buvisis Prezidento Roosevelto žmona, nasz- 
le. Visus juos pats Prezidentas Trumanas iszrinko.

Kongresas visai nepaiso nes jie 
visi pyksta ant Prezidento Tru
mam) už jo kalba per Naujus 
Metus.

Mainieriai Sustraikavo 
Del Keliu Vyruku

NESQUEHOHNING, PA. —' 
Apie 6,000 mainieriu sustraika
vo už tai kad keli jauni vyrukai 
parvažiavę isz vaisko pareika
lavo darbo mainuose. Jie nieka
dos nedirbo mainuose, bet da
bar nori ten darbo. Jie sako, 
kad, mainieriu kompanija par
sitraukė daug darbininku isz 
kitu miestu in savo mainas. Ūži 
tai, jie dabar protestuoja ir ne-' 
leidžia kitiems dirbti.

Jieszko Vaikvagio
Ir Žmogžudžio

CHICAGO, ILL. — Polici- 
j antai vis jieszko to žmogžudžio, 
kuris maža mergaituke Susan
na Degnan, 6 metu amžiaus pa
vogė ir paskui nužudė ir jos la
voną supjaustė. Pirmiausia jie 
intarinejo darbininkus kurie 
apie tuos namus dirbo, bet da
bar policijantai .gueme kitus du 
žmones, vyra ir moteri kuriu 
automobilyje jie rado kraujo ir 
in krauja inmerktus skudurus. 
Da nieko tikro nežinia.

eis ant straiku, tai už sanvaites 
kitos beveik visai nebus mėsos. 
Turėsime visztienos valgyti ir 
kiauszinius eziulpti. Washing- 
tono valdžia visomis galiomis 
stengiasi darbininkus su kom
panijomis sutaikinti kad tu 
straiku nebutu. Bet kaip daly
kai dabar stovi, tai visai pras
tai viskas atrodo.

Nauja Japonu Valdžia

ISZ TOKYO. — Japonu Pre
mjeras, Shidehara tveria nauja 
Japonu valdžia su Generolo 
MacArthur pavelinimu. Jis 
penkis naujus ministerius pasi
rinko ir nori visai nauja valdžia 
sutverti. MacArthur jam pavė
lina taip daryti su ta sanlyga 
kad nei vienas Japonas neineis 
in valdžia kuris buvo anajai Ja
ponu valdžiai palankus. Bet Ja
ponai tycziojasi ir szidina isz 
savo naujo Premieriaus ir rei
kalauja kad jis pats save pasi- 
szalintu.

Rinkimai Lietuvoje
Vyks Maskvai Inpras- 
tai Faszistiniais Budais

Buczernes Tuszteja

WASHINGTON, D. C. —
Jau dabar ir taip visur trūksta 
mėsos, o su szitomis straikomis 
tai bus tikra beda. Tie kurie ži
no sako kad jeigu mėsos gamin
tojai ir galviju skerdejai isz-

Numalszino*

Kareivius
Suvienytu Tautu Organizaci
jos Konferencija Prasidėjo Lon
done; Slauge Nužudė Ir Supjaus
tė Jauna Mergina; 16 Valstijų 
Darbininku Straikuoja; Bucz- 

ieriai Bus Be Mėsos
vai. Bet Sovietuose, kaip tas 
būdavo ir Naciu ir Faszistu 
krasztuose, laisvos spaudos nė
ra, taigi bus in vesti Bolszeviku 
pataikūnai, tik gražiu spaudos
vardu. Faktinai, balsus skaitys 
rinkimu komisijos, tariant pa
tikimi Komunistai.

Tiesa, pagal aukszcziau su
minėtus ir kitus instatymo pa
ragrafus, duodama sziokiu to
kiu teisiu “vietiniams Sovie
tams” vienok, kaip Latvijos 
Narkomo pirmininkas V. La- 
cis pranesza, Latvijoje (tas 
pats ir kitose valstybėse). Vie
tiniai Sovietai tolydžiui tikri
nami ir valomi nuo “netinka
mu” žmonių.

(Ukmergės ir Kėdainių apskri
tys), Kauno (Kauno miestas ir 
apskritys Kauno ir Szakiu), 
Mariampoles (Mariampoles, 
Vilkaviszkio ir Lazdijų apskri-

WASHINGTON. — Prezidentas Truman
as ve! vieszai kaltino Kongresmonus ir Senato
rius ir sake, kad automobiliu straikos butu buvę

tys) ir Alytaus (Alytaus ir Tra
ku apskritys).

Rinkimams in Tautu Sovietą
Lietuva yra paskirstyta “in 22' Prezidentas praSZC. 
apygardas.”

sutaikintos, jeigu jie Lutu Prezidento paklausė 
ir invede instatyma kaslink straiku tada, kada

Bet matyti, kad ir dabar
valdžia maža ka gali padaryti. Valdžia pata-

KIENO GILIUKIS?

Viską kartu suglaudus, atro
do, kad tiek savo esme, tiek for
ma besiartinantieji rinkimai 
mažai kuo skirsis nuo 1940 me
tais Lietuvoje inscenizuotu rin
kimu.

Kandidatai bus parenkami 
Komunistu partijos, balsai bus 
skaieziuojami Komunistu, ir t.

Vadinasi, nepaisant ka rinki
kai bedarytu, “kito pasirinki
mo jiems nebus.” Musiszkemis 
normomis žiūrint, bus tai ne 
rinkimai, o Komunistu partijai] 
pagerbti inscenizuota policijos 
demonstracija.

Lygiagreta Sekancziame nu
meryje “Izvestiju” (Nr.245) 
yra praneszama, kad rinki
mams in Aukszcziausia Sanjun-

NEW YORK. (LAIC) — 
Moskvos laikrasztis “Pravda”] 
(Nr. 244) paskelbė rinkimu in-] 
statymą in vyriausia SSSR so-j 
vieta. Szio instatymo nuosta
tais rinkiniai bus vykdomi ir 
Lietuvoje. Pagal str. 12 gales 
balsuoti visi Sovietu piliecziai 
sulaukė 18 metu gales balsuoti 
toj teritorijoj, kur rinkimu me
tu bus. Taigi, Lietuvoje gales

gos Sovietą Lietuva yra pa
skirstyta “in deszimti apygar
dų;” Vilniaus (miestas ir ap
skritys), Telsziu (ineina Klai
pėdos miestas, Kretingos ir Ma
žeikiu apskritys), Sziauliu 
(Sziauliu miestas ir apskritys: 
Sziauliu, Joniszkio ir Biržų). 
Panevėžio (Panevėžio ir Ro- 
kiszkio apskritys), Utenos 
(Utenos, Szvenczioniu ir Zara
su apskritys), Tauragės (Tau-

balsuoti ir deszimtys tukstan- 
cziu isz Rusijos atgabentu žmo-

ISZ PACIFIKO. — Vienas 
isz seniausiu Amerikos karisz- 
ku laivu USS Allen, plauke ne
toli Midway salos kai mes ka
riavome su Japonais.

Viena gražu ryta jūreivis 
pranesze kad jo rodykliai jam 
rodo kad kur nors arti randasi 
koks ten požeminis laivas (sub- 
marinas). Kapitonas pats atėjo 
pažiūrėti in visas maszinas ku
rios parodo jeigu koks laivas 
artinasi ar randasi arti laivo, 
ir pamate kad taip ir yra.

O jie visi gerai žinojo kad jo- 
kis Amerikos laivas negali te
nai tuo laiku būti. Jie per radi
jo paleido pareikalavima kad 
tas laivas pasirodytu ar butu 
paskandintas. Ir tuo pat kartu 
atprovino visus savo armotus 
in ta puse kur jiems ju maszi- 
nos rode kad tas submarines 
randasi.

ria, bet kompanija ir darbininkai nepaiso ir da
ro ka jie nori. Valdžia invede visokiu instaty- 
mu, bet nieko negali priversti.

SARATOGA SPRINGS, N. Y. — Sonja 
Leggett, 56 metu, slauge (nurse), yra per poli
cija paimta ir intarinejama del jaunos merginos 
mirties. Policija sako, kad ji jauna mergina 
Louise Mary de Chans nužudė, kai operacija isz- 
mesti kūdiki nepasiseke, 20 metu jauna mergi
na tapo nesezia ir nuėjo pas Sonja Leggett, kad 
ji ant jos operacija padarytu. Mergina ka nors 
ten negerai padare, kad operacija nepasiseke ir 
slauge Sonja Leggett supyko ir abi susipesze. 
Kas ten po tam atsitiko niekas nežino, bet poli- 
cijantai rado jaunos merginos lavoną supjaus
tyta ir in meszla inmesta. Ji prisipažino, ka ji ta 
jauna mergina užmusze, bet paskui užsigynė.

Submarinas tuoj aus iszkilo ir 
pasirodė kad jis Amerikos. Ka- 
riszko laivo kapitonas piktai 
pasakė to submarino kapito
nui: “Kokiu velniu jus pirmiau 
nepasirodete? Jusu giliukis 
kad jus spėjote pasirodyti, mes 
butume savo armotas in jus už 
keliu minueziu paleidę.”

Povandeninio laivo, subma
rino kapitonas nusijuokdamas 
ir visai isz lėto atsake: ‘ ‘ Tai 
jusu giliukis, mes in jus jau

rages, Raseinių, Szilutes ir Pa- tris sykius szoveme ir nepatai- 
gegiu apskritys), Ukmergės kerne.”

WASHINGTON. — Gen. Eisenhower pa- 
aiszkino kodėl daugiau kareiviu negalima grei
tai paleisti isz vaisko. Jis kareiviams pasakė, 
“kad jis yra ju draugas ir kad jis galėtu, tai 
visus tuojaus paleistu. Bet mums armijos la
bai reikalingos Vokietijoje ir Pacifike. Jis 
sake, kad visi kareiviai bus paleisti, kaip 
tik daugiau nauju vyruku stos in vaiska.”
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Kas Gr det
kompanijoms pavyzdys. Jeigu

■ szita kompanija gali tiek moke-
;ti ir da pati gerai uždirbti, tai j PASAULIO 
kodėl ir kitos negali ?

TEL-AVIV,

GLAUSIU

VIENAS
YPATIN-
VIETU

Naujas Iždo Sekretorius, 
Vinson dabar jieszko sau pagel- 
biniii'ku, nes keli geri ir gabus 
žmones paliko savo vietas ir 
atsisaike valdžiai dirbti, nes 
Jiems nepatinka viską tvarka 
ir jie gali daug daugiau užsi
dirbti kituose darbuose. Dabar 
visi laukia pamatyti ar Iždo 
Sekretorius pasirinks sau savo 
draugus ar pasikvies tinkamus 
ir gabius žmones, nepaisant nei 
draugystes nei giminystes. Iž
do Sekretorius, Vinson savo pa- 
gelbininkuis inžeidžia nes jis su 
Jais retai kada pasitaria.

Kai Morgentliau buvo Iždo 
Se'kretorius, jis buvo labai ap
sukrus ir begalo kytras. Jis vi
sados visu prasze patarimo ir 
pagelbos, nors paskui savotisz- 
ikai dare. Bet toks jo nusilenki
mas ir pagelbos praszymas vi
siems baisiai patiko.

Rusija dabar turi kelis 'bili
jonus doleriu vertes aukso. Ji 
jokios apyskaitos jau keli me
tai kaip niekam neiszduoda. 
Nieks nežino ka Rusija ketina 
su tuo auksu daryti. Kaip tik

NEW YORK. — Todėl kad 
Middle East laiko gyvybines li
nijas pasaulio susiekimo ir to
dėl, kad tonais lopszys triju 
svarbiausiu tikybų — Kriksz-

isz savo tarpo.
1941 m. gyventoju Tel-Aviv 

buvo suvirsz 140,000, ir prade-' 
jo miestas lygintis su senovisz-i 
ku Jeruzaleju. Sziandien yra 
tarpe 150,000 ir 200,000. Su at-| 
vykimu vis daugiau Žydu, prie- 
inieszeziai iszsivyste. Bet ir ten 
butu klausimas yra labai nm-.

JUOKAI

Pas Sziaucziu Iszsiteisino

Policijantai pranesza

— Praszau pono meisterio, 
poni meisteriene sako, kad 
asz spangas!

— O tai kodėl?

Jonas — Kaip toli nueiti, 
su puse valandos?

Juozas — Tai turi pasi 
klausti savo kojų!

dovanėlėmis. Tas užjūrio bro
liu teviszikas rūpestingumas su
stiprino juos ir prablaivino mu
su mažųjų tremtiniu prislėgta 
ir skausminga dvasini pasauli.

Kalėdų Eglutei Rengti Ko
misija.: O. Baczkiene, O. Las- 
kauskiene, 1). Railiene, St. 
Deksniene.

Be suteiktos paramos Pary
žiaus Lietuviu vaikucziams, B 
ALF’as pasirūpino, kad priesz 
Kalėdų Szventes ir kiti Euro
poje gy venantys Lietuviai bent, 
sziek tiek jaustu Kalėdų nuo
taika. Italijos Lietuviams buvo, 
pasiausta 2,500 svaru maisto 
produktu, kurie turėjo būti isz- 

■ dalinti szvencziu iszvakarese. 
Maspetho, N. Y., BALK sky
riaus pastangomis, nusiusta. 
600 svaru maisto produktu Bei- 
gijon, kur yra nemažai vargs- 
taneziu Lietuviu.

— Ba davė man duonos su 
sviestu, o asz sviesto ne ma
tau, tiktai duona.

Nuo pat pradžios, Žydai Pa-j 
, . . . . . x. . lestinoj ėmėsi jiems visai neži-Dumbarton kas tik ten mvyksta turi dide-Įi, ... ' x . I nomais dar'bais ir juos kuopiu-nes tenai les voiikšnles. Ka mes dabar . . ... „ .1 . I klausia atitiko. Ir nestebetina

matyti studentus, rasztininkus, 
jaunus vyrus ir merginas, ap
leidžiant savo profesijas ir sto
ti prie papraszcziaiisio daibo. 
Pastatai styliuoti naujausiais

i budais. Czia jau yra apie tuzi- 
,nas teatru, muzejus, dailės ir 
muzikos centrai, žaidimamas 

P* vietos, didele ligonine, oro sto-
I ak-otinoje -r pUįkįos mokyklos.
paki anczio, Svarbiausias užsiėmimas yra 

(i)ibliszka koinereįja įr industrija, ir gali

už tai Rusija nedalyvavo toje czioniu, Žydu ir Mahomatonu,' 
finansų ar pinigu
Oaks konferencijoje, nes tenai J les reilksines. Ka

į visos tautos turėjo duoti savo. skaitome lai'kraszcziuose ap^e 
* turto apyskaita. O Rusija nie- ta pasaulio dali tikrai nenupic- 
kam nieko nesako ir niekados (szia jo žmoniszka ir istoriszka 
nesiaiszkina.

Mokykloje

kad 
Jaunieji dabar daugiausia pra
sikalsta ir in beda papuola už 
tai kad jie per jauni stojo in 
darba ir gavo suaugusio žmo
gaus alga karo laiku. O dabar 
vaikezai 14 ir 18 metu neteko 
darbo ir nebežino ka daryti. Jie 
paliko mokslo suolą ir stojo in 
darba. Dabar darbo neteko ir 
mokslo suolui jau nebetinka. 
Apie 2,000,000 tokiu jaunuoliu 
dabar nebežino ka daryti ar 
kur kreiptis: dirbti jie per jau
ni, o mokytis jau per seni.

Ta baisi ir liūdna nelaime 
mainuose, Pineville, Ky., kur 
tiek daug mainieriu žuvo iszke- 
le klausima apie apdrauda mai- 
nieriams. Dabar valdžia nori 
išvesti instatyma reikalauti 
kad visos mainos turėtu savo 
darbininkams apdrauda. Tu žu
vusiu mainieriu naszles ir szei- 
mynos nei vieno skatiko negaus 
isz'kompanijos, nes tenai nebu
vo jokios apdraudos, jokio “in
surance.“ Valdžia dabar nori 
spyna durims nupirkti kai či
gonas arklį jau pavogė.

praeiti. National Geographic 
Society isz. Washington, D. C., 
Lzleido laibai indomu straipsni 
apie moderini miestą Tel Avid,' 
Palestinoje.

Tel-Aviv, arba
Kalnas” randasi
prie Viduržemio
tarpe miesto Jaffa
Joppa) ir Yarkon upes. Tik 37 
metu senumo, insteigtas kada 
Žydai gyvendami Arabu-valdo- 

sau pasista-

Maniloje dabar randasi dau
giau negu 3,000 kliubu, saliunu, 
kurie gera bizni varo ir musu •
kareiviams kiszenius tusztina. 
Czia Amerikiecziai kareiviai 
geria ir baliaivuoja ir savo pini
gus palieka.

lygintis su Jaffa kaipo pirkly- 
bos centras. Palestinos didžiau- 

, sias eksportas yra — cirtriniai 
moj Jaffa, nutarė sau pasista- vaisiai> Priesz kara isz czia isz. 
tyti vieta. Dabar su jos pla-, biuncziama milijonai dežucziu 
ežioms alėjoms, jos palmes m<--’apeisįliu įr 
džiais, naujausios mados pasta-' rOpOS rinkas 
tais, Tel Aviv panaszus in bet tukstanczius 
kuri pietų Californijos miestą.1. 
Jos kllimatas (oras) smilcziuo-; 
ta žeme, pajuru vietos kur van
duo sziltas ir saule teka tik pa
rodo pnnaszuma szio naujo 
miesto sename pasaulyje in Ca
lifornijos arba Floridos mies
tus. Szioje linksmoje, gražioje 
vietoje apie 150,000 Žydu dirba 
ir gyvena, užsiimdami svar- 

vystanezioms isz-
A t vykę czionai isz 

jie sudaro 
viena isz kosmopolitiszkiausiu 

į gyventoju grupiu ir kur Mo-

Anūkas — Dede, jau apsi 
rėdžiau.

D ėdis — Labai gerai vai
keli padarai.

Anūkas — Dėlto ir apsirė
džiau kad gerai. — Dede jau 
pasimecziau.

Dede — Lakai negerai vai
keli padarai.

Anūkas — Dėlto ir pasime- 
cziau kad negerai.

Profesorius — Klausykite 
jus asilai! Jeigu arklys suėda 
20 gorcziu avižų ant dienos, 
tai kiek reiketu avižų ant 200 
arkliu?

Studentas — Kad ponas 
profesorau, arklys niekados 
20 gorcziu avižų per diena ne
suėda!

Profesorius — Kvailas esi, 
tai yra tik užduotis!

Studentas — Užduotis gal 
ir suėda, nes niekados arklys 
nesuėda!

Skaitykite “Saule” Pirkie U. S. Bonus

i Nelauk naujo automobiliaus. 
Automobiliu kompanijos pra
nesza kad jos visai nesiskubina 
su naujais automobiliais. Kad 
ir sziandien straikos užsibaigtu 
ir visi darbininkai sugryžtu in 
savo darbus, kompanijos nesi
skubins iszleisti naujus auto
mobilius. Pirmieji nauji auto
mobiliai gal pasirodys apie Ko
vo (March) menesi, bet ne pir
miau. Matyti kompanijos visai 
nepaiso apie bizni kai valdžia 
joms primoka.

Geležies ir plieno darbinin
kams algos pakeltos ir aiigsz- 
cziau keliamos. Valdžia Wash- 
ingtone sziandien pavėlina al- 
g“as pakelti, nors tik keli mene
siai atgal ta pati valdžia griež
tai uždraudė ir nepavelino.

Automobiliu darbininkams 
taipgi algos bus pakeltos. Ir 
ežia pradžia ir pavyzdys vi
siems darbininkams reikalauti 
ir gauti didesnes algas. |

Telefono darbininkai kai ku
riuose miestuose da vis strai- 
kuoją ir daugiau mokėti reika
lauja. .Valdžia pasirengus pa
imti telefono fabrikus ir visa 
valdžia in savo rankas, jeigu 
greitu laiku visi nesusigadins.

Nauja automobiliu kompani
ja, kuli daro naujus automobi
lius vardu “Scott” ir “Fra
zer” susigadino su savo darbi
ninkais ir prižadėjo kad ji mo
kes tiek kiek kitos komjianijos 
mokos ir daugiau, ir paskui 
duos visiems savo darbinin
kams szierus in savo kompani- 

kitoms

Los Angeles miesto, Califor
nia, policija, pranesza kad in 
viena sanvaite tenai buvo szi- 
tiek prasikaltimu: 554 automo
biliai pavogti; 452 ant merginu 
užpuolimai; 787 vagystes; 319 
apvagimai, 82 užpuolimai su 
revolveriais, 24 namai apvogti; 
37 ant merginu ir moteriszkiu
begiediszki užpuolimai, 1 vaik- bioms ir vis 
vagyste, 2 savižudystes ir vie-1 diibytoms. 
nas'žmogelis isz proto iszsi-’ pasaulio visu galu, 
kraustė ir norėjo visus iszžudy 
ti. Czia tik vieno miesto polici 
jos dalbas per viena paprasta dernine Žydu kalba vartojama, 
sanvaite. Ir tie patys policijai!-1 Bet žmones czia vartoja kalbas 
tai saiko kad dauguma prasikal-1 tu szaliu isz kur jie atvyko, 
teliu yra nuo 14 iki 18 metu r~. , m n

, . . į Zvdu Tautinis Fondas pri-pien'burniai. I , ,* . . . .1 I state pinigus pradėti szi pavyz
dinga Žydu apylinke. Buvo 19- 

Svarbus Praneszimas 09 m. Tel Aviv pradžia buvo vi- 
Skaitytojams “Saules’į1

Isz priežasties pabranginimo jos iszsiVVsti jimas buvo susta'b- 
visokio materijolo ineinanezio dytas per keturis metus, nes 
in leidimą laikraszczio, leidėjai Turku valdžia illsake iszkrau- 
laikraszczio “Saules” stengėsi tofi Tel-Aviv ir Jaffa. Gyvento- 
užlaikyti sena preke, kaina, jaį apieįdo miestą ir in 1917 m., 
ant prenumeratos, bet, matyda- miestas vel steigtas kada 
mi kad kožna menesi sunkiau Tnrkai buvo iszvyti isz to rajo- 
užlaikyti spaustuve ir leidimą li0 192i Tel-Aviv tapo at- 
laikraszczio, yra priversti pa-:skira apvliiike. 1934 m, tapo 
kelti prenumerata ant.penkių miestine korpofacija. 
doleriu ($5.00) ant meto, pra
dedant DABAR! Nuo tos die- Ja administruoja iszrinkta 
uos metine prenumerata bus: j Girylia isz 15 nariu, ir mayora

<?k An 4. nn i / ir vicc-mayora iszrenka Taryba$5.00 metams; $3.00 y2 me* ‘
tams; In kitose vieszpatystese 
$6.00 metams; $3.50 % metams?

Tikimės kad musu guodotini 
skaitytojai supras del ko esame, 
priversti tai daryti, nes szian
dien viskas pakilo; pragyveni
mas, visokios taksos ir valdisz- 
ki mokeseziai.

Nemalonu mums pranešsti 
apie tai, bet, ka daryt, pinigai 
yra reikalingi ant leidimo laik
raszczio ir užlaikymo darbinin
ku.

Stengsimės iszdavineti laik- 
raszti kuogeriausia, kad patik
ti musu mieliems skaitytojams 
ir turime vilti, kad visi sutiks 
su musu praszymu ir pasiliks 
musu skaitytojais ir ant to
linus. Szirdingai Acziu!

Liekame su gilia pagarba, '
“SAULES” LEIDĖJAI.

grapefruit” in Eii- 
Miestas gamina 
“silicate” plytų 

statybai. Mažesni fabrikėliai
gamina baldas, austinius, ba
tus, cigaretus, saldainius ir vai
siams dėžės. Karo laiku pastan
gos pakreiptos in gaminimą 
karo reikmenų.

Levant Paroda tarptautine 
ekspozicija svetimu ir vietiniu 
reikmenų buvo regularis taikos 
laiku invykis.

Uostas gana gerai sutvarky-

DEKUOJA BALF’UI 
UŽ KALĖDŲ 

DOVANAS

bes surengti vargstantiems isz- 
vietintu Lietuviu vaikucziams 
Kalėdų eglaite ir padalinti do
vanu. Laiszke raszo: “Visu Pa
ryžiuje esaneziu Lietuviu pabė
gėliu vaikucziu vardu reiszkia- 
me gilia ir nuoszirdžia padėka 
BALK’u i parama, kurios dėka, 
Kalėdų Szvencziu proga buvo

Be didesnes pagelbos drabu
žiais ir pinigais, BALE’as sten
giasi aprūpinti Europoje gy- 
venanezius iszvietintus Lietu
vius siuntinėliais, maistu, vais
tais ir kitais reikmenimis. BAL 
F’o skyriai ir kooperuojanezios 
organizacijos praszonips ir to
liau gelbėti sziame paszelpos 
darbe. Neužmirszkite musu 
praszymu maisto pakieteliams, 
sporto inrankiams, žuvininkys
tes inrankiams, vaiku žaislams,, 
mezginiams ir kitiems.

— BALF Valdyba.

NEW YORK. —Sausio 10 d , 
Bendrasis Amerikos Lietuviu 
Paszelpos Fondas gavo laiszka 
isz Paryžiaus, kuriame dėkoja-'surengta Paryžiaus Lietuviu! ------------------------
ma už parama, davusia galimy-; pabėgėliu vaikams eglute su* Pirkie U. S. Bonus Sziandien?

Istorija apie “AMŽINA ŽY
DĄ.“ Jo kelione po svietą ii 
liudymas apie Jezu Kristų.

20 Centai.
Saulo Pub. Cg.( Mahanoy City, Pa,

Priesz kara szapos Tel-Aviv 
siūle visokias isz kitu krasztu 
pirkinius, laivu ofisai garsino 
kainas in Europa ir Amerika. 
Laike karo, buvo pasilinksmi
nimo centras Amerikos ka
riams Tolimuose Rytuose. Mo
derniniai klubai, szokiams sa
les su “jazz” muzika. Vyrai, 
moterys ir vaikai pajūri mau
dosi, paprotįs kuris buvo visai 
nežinomas Palestine priesz Tel- 
Aviv. ,

Sausio men. 1943 m., pradėjo 
iiiosztis ateieziai. Sausio mene
si Miesto Taryba praneszia 
4'20,000,000 programa po-kari- 
niams pastatymams, isz kuriu 
beveik $4,000,000 bus vartoja
ma statyboms, $1,500,000 nau
joms mokykloms ir apie $1,000,- 
000 parkams.

Tel-Aviv tikrai yra viena isz 
“darželiu vieta” pasaulyje.

C. C. F. A. U.

Brangus Jautis

$35,0C0 tai ne szienas, nors už tiek daug szieno szitam 
jaueziui butu galima nupirkti. Szita jauti Charles G. Land 
isz Langvalley, Md. nusipirko už tiek pinigu. Tai brangiau 
sias jautis in visa svietą. ...,

—$1.00 Vertes Knygų Už 50c—
Iszsirinkile isz sekanezio katalogo už $1 vertes knygų, prisiuskite tik 

50c., o aplaikysite knygas per paczta. t j 
Adresavokite: SAULE PUBLISHING CO., Mahanoy City, Pa.

No. 101 Kapitonas Velnias. Pui
kus apraszymas, didele knyga, 
puslapiu. “

No. 102 
minaliszka

No. 103 
pirmutines 
imta isz Lietuviszku užlieku. Su pa
veikslais, 177 dideliu puslapiu. 35c

No. 104 Trys istorijos, apie Ne
valioje pas Maurus, Vieszkelio Duo
bes, Karalaitis Žmogus. 121 pus. 25c

No. 106 Penkios istorijos, apie 
Gregorius; Isz numirusiu prisikėlė, 
Dorybe veda in laime; Szaltiszaiti,

No. 111 Sziupinis (3 dalis), tal- 
pinasi sekanti skaitymai: Ha isz ma- 
iszo iszlins; Apie boba ka negalėjo 
Raganiszka lazdele; Boba kaip ir vi- 
savo liežuvio sulaikyt; Girtuoklis 
Jurgis; Galinga ypata galybe meiles; 
sos bobos. Teip-gi juokai, Rodos, 
trumpi pasakaitymai ir t. t. 52 
puslapiu, ..................................... .15c

No. 112 Trys apisakos apie pini
gai galva-žudžiai; Ražanczius iszgel- 
bsti nog smert; Apie Szv. Kristupą; 
Juokingi szposelei, Kaip traukt gi- 
liukninai einiki ir kiti szposelei. 20c

No. 116 Istorija apie Sierata, 
puikus apraszymas. 119 pus. . . .15c

No. 119 Keturios istorijos apie 
Garžia Haremo nevalninke: T^oszis: 
Viena motina; Vaikucziu plepėjimas 
62 puslapiu ................................. 16c

No. 120 Dvi istorijos apie Valu
kas Isz girrios ir Ant nemuno. 58 
puslapiu ............................. 15 c

No. 123 Septynios istorjos apč 
Stebuklingas žetkolas; Sidabrinis 
grabelis: Drąsus szuo; Koletą; Sene
lis; Vargo sapnas ir pasaka apie či
gonus.

No.
Doras gyvenimas;
tnybe; Vargingo žmogaus aunu; Trys 
užeiktos karaliaus dukters; Jonukas 
kuris buvo protingesnis už savo poną 
61 puslapiu ................................. 15c

No. 127 Trvs istorijos apie Dūk 
te pustvniu: Peleniute: Du bro1e> 
Vargutis ir Skuputis 60 pus.. 15c

Popierinei apdarai.
Prakeikta, meilingas 

apraszymas, 202 pus. 
Vaidelota, apisaka 
puses szimtmeczio,

404 
60c 
kri- 
35c 
isz 

isz-

45 puslapiu.................... 15c
126 Penkios istorijos apie 

Priversta link--

SKAITYKIT
“SAULE”

ISTORIJE apie Gregontu 
----------------- Isz Numinish 
Prisikėlė, Dorybe Veda In Lai 
me, Szaltiszaiti ir Debesėlis.

:: 25* ::

SKAITYKIT “SAULE” PLATINKI!

No. 128 Dvi istorijos apie Valdi- 
mieras ir apie Bedali. 44 pus. 15c

No. 129 Keturios istorijos apie 
Ketvirias prisakymas Dievo; Keliau
toje! in Szventa žeme; Beda; Tamsu- 
nus prigauna. 58 puslapiu...........15c

No. 132 Trys istorijos apie Anglo- 
rius isz Valenczijos; Kožnas daigtas 
turi savo vieta; Ka pasakė ka tras 
paeziuoias. 76 puslapiu...............20c

No. 133 Dvi istorijos apie Neužmo
kamas žiedas ir Apie Drūta Alksni, 
62 puslapiu . . ............................  15c

No 134 Dvi istorijos apie Baisi 
Žudinsta ir Apie Urlika Razbaininka, 
43 puslapiu..................................... 15c

No. 139 Trys istorijos apie Užpuo
limas Totorių: Baltas Vaidutis; Atmo- 
kejimas kunigo. 47 pus...............15c

No. 140 Keturios istorijos apie 
Maža katiluka, Lietuvos skausmai 
Mocziutes pasakojimi; Pasaka apie 
eiles, Vargdienis, Pirmutine szalna. 
64 puslapiai ................................... 20c

No. 141 Keturios istorijos apie 
Kalvi Paszku; Atsitikimas senam 
dvare;- Geležinis vyras; Smakas ir 
61 puslapiu..................................... 15c

No. 142 Trys istorijos apie Pavei
kslas gyvenimo; Nuopolei Mateuszo 
Jerubausko; Osieczna. 40 puslapiu 

....................... 15c
No. 144 Penkios istorijos apie Ra

nka apveizdos; Nedaejusia žudinsta; 
Paskutine vale motinos; Pakutninkas; 
xAr paszaukt tęva zokoninka Berna- 
dina. 61 puslapiu.........................15c

No. 145 Trys istorijos apie Velni- 
szkas malūnas; Kaip studentas lojo o 
maluninkas pabėgo; Stebuklinga puo
dą; Dainele. 47 puslapiu....

No. 146 Dvi istorijos apie 
Nihilistu; Stebuklas kuczios 
Nikitas . 61 puslapiu ..........

No. 147 Trys istorijos apie
na; Keliauninką Joną, Vaikinas ir 
Stebuklas. 74 puslapiu.......... ..20c

No. 148 Dvi istorijos apie Joną ir 
Alena; Pavojinga klaida 45 pus 
lapių........ ...... ............. 15c

No. 150 Keturios istorijos apie Du
ktė akmenoriaus; Klara; Nuspręsta
sis; Ant keik užlaiko moteres paslaptį. 
61*' puslapiu .................................15n

No. 151 Penkios istorijos apie Vai
tas Szvilpikas; Pas merga; Gražios 
akys; Tarnas; Vargdienis Jonukas 
karalium. 61 puslapiu ......... 15c

No. 152 Trys istorijos apie Kaji- 
mas; Drūtas Petras; Nuogalis. 62 
puslapiu . ..,................................... 15c

No. 153 Trys istorijos apie Gailu
ti; Du broliai; Majoro duktė. 62 
puslapiu ..........................................15c

No. 158 Keturios istorijos apie Ka
pitonas Stormfield danguje; Pabė
gėlė; Kas-gi isztyre; Prigautas vagis. 
60 puslapiu .................15c

15c 
Auka 
naktį. 
. 15c 
Raįta-

No. 160 Keturiolika istorijų *p<_ 
Po laikui; Onytės laime; Per neatsa- 
rguma in balta vergija; Pusiaugave- 
nis; Vieszpats Jėzus ir miszke m«* 
džiai; Žvake; Del pirsztiniu; Apia 
žvaigždes ir kitus dangiszkus kunua, 
nirimą; Pavasaris; Apie saule, menesi, 
Meszla-vežis; Grapas; apie Ėgli 
Aržiuolas ir Uosis; Budyne; Puiki 
pasiskaitymui knygute. 100 pus. 25o

No. 161 Keturios istorijos apie Airb 
prapulties kranto; Mistras ir Krepe- 
szius; Kampelis duonos; Isz ko dideli 
ponai. 105 puslapiu..............25*

No. 162 Trys istorijos apie Baisi 
naktis; Dzuoko pasaka; Protas ant 
proto; Keletą trumpu pasiskaitymu. 
22 puslapiu ................................. 10*

No. 164 Septynos Istorijos apie Ju
rgis Skaptukas; Ergelei Pono Morka
us; Du ar keturi; Svietas dvasiu; 
Iszreiksztas Razbaininkas; Žydai kai
muose; Nevidonas. 90 puslapiu. 25a

No. 166 Trys istorijos Sūnūs Ma- 
ikiaus; Iszklausyta malda vargszo; 
Geras Medėjus................................. 15e

No. 170 Asztuonios istorijos apie 
Barbele; Mokytoja; Velniszkatiltas; 
Auklėjimas sveiko ir serganezio ku- 
dykio; Herodas Boba; Kas nepažinsi* 
Dievo tas nepažinsta Tėvu; Per ta
msybe in szviesa; Pasitaisias prasi
žengėlis; Duktė malkakerczio. 121 
nuslapiu ........................................»25e

No. 171 Vieniolika puiku istorijų 
(su paveikslais), apie Džiaugsmas 
ir nuliūdimas tėvu; Kalėdų vakaras; 
Isz Akyvame; Su Dievu; Grigo Kale- 
aos; Kaip Vincas ingalejo paezia; 
Mailach; Paskutinei Valandoj; Sla
ptybe gymimo mumisie Dievo mus® 
jame atsigymimo; Metai Svarbiausiu 
atsitikimu: Nusiminimas seno jauni- 
ikio Suviraz 100 puslanin ......... 25«

No. 172 Dvi istorijos apie Duktė 
Mariu; Sruolis isz Lietuvos. 68 
puslapiu ..........................................15e

No. 173 Tris istorijos, apie Talmu
do paslaptys; Du Mokiniu; Kam iss- 
davineti pinigus. 45 puslapiu 15«

No. 175 Pasiakaitimo knygelei 
Kuczios Žemaites, vaizdelis; Gudras 
P'.emenlis; Isz ko susidarė Anglis 
(su paveikslais); Kaiirieczi^ Aimana- 
vymai; Eiles; Kokeis budais apgavi
kai apgauna žmonis; Prietarai ir Bu 
rtai;
Preke

Keikta Juoko Ir Paveikslo.
................................ .lie

Adresas:

Saule Publishing Co., 
Mahanoy City, Penna.



“SAULE” MAHANOY CITY, PA.

Margaryczios k
pati ir vaikai serga, gal jie ne- nieko neteko, visa pragėrė.1 
turi ka valgyti. Bet atsiminda- Lauku mažai žiurėjo, nes tan- 
inas, kad nesenai duonos nupir- kiai neimdavo namie todėl grei- 
kes ir norėdamas atsikratyti tu laiku neteko ir duonos. O ka-

Sulauksite didelius vargus, 
Dievas už tai nedovanos, 

Ir baisiai nubaus.

— Žinai ka Endriau, asz tur J — Žinai, kad kjtaip butu, 
but da ir nesakiau, gerdamas patvirtino Jonas.

QRAZIOS ir sziltos pavasa
rio dienos. Saulute nuo Rožių Karaliene

mincziu, ramindamas save kai- da jau visai neturėjo kuo lauku

ankstybo ryto ligi vėliaus va
karo, linksmai ■ žmonėms szyp- 
sodavos, lyg kvieste kviete juos, 
in placziausius laukus pasi- 
vaikszczioti, pavasario grožy
bėmis pasidžiaugti. Todėl pir
mi artojai džiūgaudami skubi
nos in lauka, vare stavo pirma-j 
sias vagas. Pievose ir lankose. . . . Iraliavo piemeneiiai, tarsi lenk-| 
ty niuodami su skambia viever-; 
Sėlio daina. Piemenėliai priilse, | 
užkimę nutildavo, o veverselis- 
ilgai, ilgai pakilęs auksztybese■ 
giedojo. Kiekvienas linksmas 
stojo darba ir dirbo nuo ryto li
gi vakaro;

Nuo anksto ir Endrius Boris 
dirba savo kalvėje. Nedidele 
kalve prikrauta'žagrių, akecziu 
ir vienas naujas vežimas. Daug 
darbo turi. Isz apylinkių sodžių 
atveža tai žagres nuoraga pa- 
szarpuoti, tai akecziu virbalus 
pasmailinti, nes kiekvienas 
skubina laiku užarti, pasėti. Da 
daugiau padidėjo Endriui dar
bas atvežus sziandien viena ve
žimą kaustyti. Endrius nelabai

Patricia Auman, septynio
likos metu gražuole buvo isz- 
rinkta kaipo rožių karaliene. 
Ji karaliavo per fut-bolo 
rungtynes Californijoje. Ji 
yra studente, mokine Pasade
na kolegijoje ir mokinasi 
kaip loszti.

norėjo ji atsiimti, nes ir be to 
daug darbo turėjo, bet insidere- 
jas didesni užmokesni ir pini
gus, tuojau sutiko szia sanvaite 
apkaustyti. Žagrių nuoragu, 
akecziu buvo pilnas Endriaus 
karves kampas primestas, bet 
Endrius laikas nuo laiko paž
velgdavo in ta kampa, pataisęs 
viena kita žagre, gavės u’žmo- 
kesni sprukdavo isz kalvas in 
miesteli. Ten ligi vidurnakezio 
iszbuves, gryždavo namo, keik-

juoke. Tuo tarpu atėjo duktė su 
dubeniu vandens. Endrius greit 
nusiprausė, sziek tiek geresnie- 
mis apsivilko drapanomis ir bu- 

t vo jau bežengiąs prie duru nie- 
j kam nieko nesakęs, bet ežia pa- 
1t i prabilo.

— Palik.num kelis litus! Rei
kalinga vaikui gyduolių. Asz 
sergu ir vaikas labai kosti. Pas
kiau da man szio tereikia nusi
pirkti.

bedavo:

— Tegul ir jie dirba taip 
kai]) asz, tai turės! Asz užsidir
bu, tai asz galiu praleisti, nes 
pinigai mano ne keno kito. Tai]) 

| gali praleisti, bet parejas kam 
i reikalauji to, ko neesi užsidir
bės? Apie tai jis visai ir nemau- 
slydavo. Parejas isz miestelio 
namo ne vien duonos reikalau- 

(ja, bet da ir prie duonos, nežiū
rėdamas isz kur “ta kita” ims.

[
Nulenkęs galva eina, nepasi

juto kai]) užkalbino isz szono jo 
kaimynas Jonas Andriuszis.

— Kur tave, Endriau, dievai 
nesza ? Paklausė.

— In miesteli, atsake En
drin, turiu reikalu. Na, o kur 
pats vaiksztineji ?

— Pas kaimyną buvau. Kaip 
tik dabar ketinu eiti pas tave.

—- O ko?
— Ar neturi, Endriau man 

paskolinti kelis litus, mat ežia 
man pasitaiko karvyte pirkti. 
Asz tau tuoj atiduosiu, žinai, ta 
tvartuką, kur gale kluono stovi 
parduosiu.

— Jei pastatysi geras maga- 
ryczias, tai paskolinsiu, neilgai 
laukes isztare Endrius./

— Gerai, tarė Jonas, kas rei
kia tai reikia ne ka padarysi. 
Tai cinam in miesteli.

— Gal ežia turi, nereikes nei 
miestelio?

— Ne tie jau “czesai,” kada 
turėdavau, atsalke linguodamas 
galva Jonas.

damas ir rėkaudamas tai ant 
paezios, tai ant svetimu žmo
nių. Ryta vėl griebdavo darbo, 
lyg kol vėl negaudavo isz kur 
kokio nors cento.

Taigi ir sziandien Endrius, 
gavės pinigu už vežimo kausty
mą, skubina nors sziek tiek pra
dėt darba, o paskui keliaus in 
miesteli, sueiti su draugais, to
kiais kaip jis, pasimatyti, su 
jais pasilinksminti. Ir metes in 
kampa da raudona geleži, ant 
tako plaktuką, apsivilko triny- 
cziais, iszejo isz kalves, ja užra
kino ir nuėjo in pirkia.

Beeinant da in troba, prieme
nėje sutiko dukteri, kuriai pa
liepė vandens atneszti. Inejo in 
troba. Troboje jo žmona be lai
ko susenusi moteriszke isz ligos 
net susikuprinusi, verpe linus. 
Endrius in ja visai nepažvelge. 
Dvieju metu vaikas, sudžiūvęs 
sergantis tankiai kosti, pama
tęs tęva, ar tai isz baimes ar tai 
isz džiaugsmo, 'bemaž verkda
mas suriko:

— Tete, tete!

Tėvas priėjo prie sunatis, pa
glostė, kuri szaip labiau mylėjo 
negu kitus savo vaikus ir tarė: O
.— Neverk, Vincuti! Geras 

vaikas. Asz tau saldumynu par- 
nesziu.

Vaikas iszgirdes apie saldu
mynu nustojo verkes net nusi-
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— Asz žinau ko reikia ir be 
tavo sakymo, sziurkszcziai ta
re Endrius, visko parnesziu! In 
miesteli einu, ir taip tares tren
kė duris ir iszejo.

Pati susiraukė, pabalo ir per 
raukszleta veidą nusirito ke
lios aszaros. Ji žino, jis supran
ta kur jis iszejo, kur taip greit 
iszsiskubino. In baugu ir grau
du pasidarė: kad vyras visa 
prageria, o pati ir vaikai gerai 
apsidengti neturi. Jai kur rei
kia iszeit, tai eina pas kaimynu 
praszytikad skarele paskolintu 
užsigobti. Bet negana to, kad 
visa prageria. Pareina girtas, 
parsiveda keletą kitu tokiu pat 
valkatų, o ji privalo jiems val
gyt daryti neturėdama isz ko! 
Ne syki už tai lauke per nalkti 
iszbuvo, nesyki nuo jo gavo. 
Kenczia nabage. Bet kam ir pa
siskųsi ? Ne vien ji mato užtek
tinai nuo jo, bet ir vaikai, kurie 
iszgirde parejas, slepiasi kur 
gali. Taip visiems vietos nėra.

Iszejas isz pirkios Endrius 
pasuko takeliu vedaneziu mies
telin. Daug kartu sziuo takeli i 
jis keliavo, kas ji besuskaitys! 
Szaly, laukuose skambėjo ie
va i rus balsai: Tai artoju vare 
kumeles, tai piemenų raliavi
mai, tai daržu sodintoju, mer
geliu dainos. Iszgirdes tai En
drius, lyg ir susigėdo: visi dir
ba, visi skuba, tik jis vienas 
ežia turi valkiotis, ne vien kad 
neatneszdamas pelno, bet nei 
žmonėms naudos! Dairosi, lyg 
bailys in szalis. Bet ežia pama
nius apie “savuosius draugus." 
apie “linksma kampeli.” ka
riame taip tankiai sėdi, viduji
nis jausmas tuoj isznyko ir už
valdė ji žiaurus geiduliai.

Eina Endrius, bet mintys lyg 
tyczia lenda in galva. Kartais 
ateina mintis, gal isz tikrųjų

Neilgai kalbėjo nuėjo in 
miesteli.

Jonas Andriuszis nors da tik 
treti metai kaip apsigyveno ar
timam Joginu sodžiuje atejas 
ant vienos naszles iii užkurius, 
bet su Endrium greieziausiai 
susipažino negu su kitais kai
mynais, todėl juodu vis abudu 
ir gerdavo. Jonas gere, girde 
Endriu ir kitus draugus, kol 
buvo už ka, bet kada nieko ne
teko neturėjo jau ka parduoti 
kad gavus iszgerti, nes gyvuliai 
jau buvo iszparduoti todėl ome 
sakyti paežiai kam ežia tiek 
daug trobų reikia jas parduoti, 
ir eme derėtis su žydais. Mote
riszke priesz Jono atėjima gy
veno vidutiuiszlkai: buvo ir gy
vuliu ir duonos tik atėjus Jonui

Žmogžudys Pasitaiso

Harry Orchard, 80 metu 
amžiaus senelis iszrodo labai 

, malonus, geras ir lagadnas. 
Keturios-deszimts metu at- 

j gal jis buvo nubaustas in ka- 
i Įėjima iki gyvos galvos, už 
i tai, kad jis nužudė Idaho 
, valstijos gubernatorių ir dvi 
I deszimts-penkis kitus žmo

nes. Jis ežia Szventa Raszta 
skaito ir iszrodo kaipo visai 
nekaltas ir geras senelis.

Ten arti Szvento Liuiso, 
Vienas vyrelis turi varga, 

Su savo moterelia, 
Kad ja kvaraba, 

Savo vyrui visada kerszina, 
Pabėgimu gazdina, 
Nes jau boba sena, 

Labai pasiutus gana, 
Bet daugiau apie ja žinau, 

Nedainuosiu daugiau.
* * *

Nekurtos bobeles nori 
merginas užvaduoti, 

Nuo vaikinu nubaidyti, 
Tai-jau tik gana,

Kaip moterėles merginas 
biaurina.

Jeigu boba mergina pamato, 
Taip kaip ja velnias pakrato, 

O bobos, nelabos.
Merginas nekaltai aplojate, 
Apie savo szeimyna visai 

nepaiso, 
Nes jus ne merginos, 

Vaiku motinos,
Geriau maustykite apie mirti, 

Ir ant gyveninio ateinanti. 
Nekurtos turi patarpusias 

dukreles, 
Vis da laiko už jaunas mergeles

Trumpas dreses lyg keliu 
liepe neszioti, 

Ir su vaikinais neužsidavineti.
Pati motina bujok, 

Dukrelėms valios neduok, 
Norints dukrele jau turi 

metu dvideszimts, 
Ne pagriebs sziintas,

Nes kuom mažiau metu turės, 
Tuom daugiau motinėlės 

siusti gales.
* * *

Kur tam Konektike, 
Kelios moterėles susitarė, 

Guzutes parsigabeno, 
Geria ir niekad

nebūna gana, 
O kaip koki vyreli sugriebia, 

Nuo jo kiek pinigėliu 
iszgriebia, 

Tada per diena būzaūje, 
O vakare dejuoje.

Pareja nuo darbo vyrai, 
Su bobela buna negerai.

Nes sako kad kreczia 
drugys, O v 7 

Tas nesvietiszkas drebulys.
* * *

- Nedyvai kur girksznoja 
motinėlės,

C) jeigu draugia geria ir 
dukreles, 

Tai verta duoti lazdų, 
Del tokiu dukrelių.»

Gėliau gerkite paezios, 
Dukrelėms neduokite ir 

ju nepratinkite, 
Kas isz tokiu merginu bus, 
Kaip ateis in jus metus ?

Nes prie girtavimo, 
' Ne vieno smegenys persimaino, 

Ypatingai kežuos nelabos, 
Girtuokles bobos.

Nes pradeda pievoti žodžius 
negražius,

Tai kas isz ju mergeliu bus, 
Kaip ateis in metus ? 
Begedes, besarmates!

Neužilgo tas bus,.

apsėti, tai užleido ji vienam 
kaimynui ant puses. Pati isz 
pradžios prieszinos pyko, ver
kė, maldavo vyra, kad nustotu 
tai darės, bet matydamas, kad 
tas nieko negelbsti, atidavė 
Dievo valiai ir susiėmus galva 
tik žiurėjo in vyro darbus.

Nusigando ir Jonas pažvel
gęs kokioj padėtyj atsirado, 
kad neturi nei duonos, nei pi
nigu. Ka daryti ? Už ko tvertis ? 
Kaž koks vidujinis balsas ji 
baugino kad negerai dares, to
dėl ome galvoti, kai]) iszsisukus 
isz szios baisios nelaimes ir vėl1 
pradėjus gyventi. Nutarė pir
miausiai nusipirkti karve o isz 
tos toliau kokiu nors budu insi- 
gyti daugiau szi ta. Pinigu pats 
tam reikalui neturi, todėl ėjo 
pas kaimynus praszyti, kad pa
skolintu. Bet kas tokiems sko
lins? Visi žino, kad tokiam pa
skolinus jis negali sugražinti? 
Taip jis bevaiksztinedamas, ant 
galo ėjo pas Endriu, bet ežia ji 
sutiko, džiaugęsi. Nors pas En
driu retai kada būdavo pinigu, 
bet dabar tai isztikruju Jono 
laime! Kadangi Endrius buvo 
neszyksztus ir nežiūrėdamas 
kas bus toliau, ar ne, bile tik da
bar gaus iszsigerti, Jonui pa
skolino. Bet ežia, Jonui gavus 
pinigu taipgi eme szalti noras 
pirkti karve ir panorėjo vėl nu
eiti in savo mylima, smukle. 
Kad Endrius papraszytu ma- 
garycziu, Jonas to lyg ir lauke: 
visas nudžiugo, palinksmėjo,

— Kur užeisim? Paklausė 
Jonas Endriaus kada inejo 'in 
miesteli.

— Einam pas Majauska ir 
tiek, atsiliepe Endrius, ten gra
ži mergele yra, pamyliosime.

— Kas da in toki seni žiūrės, 
nusijuokė Jonas.

— Ji nežiuręs tai asz in ja 
žiūrėsiu, atkirto Endrius, tu 
nežiūrėk, ant galo in senumą, 
bet kartais jaunieji to nepadaro 
ka mes senieji'?

Inejo in smukle.
— Na, mergyte, pavaiszink 

mus, tarė pasipainiojusiai mer- 
gytai Endrius ir griebe ja in 
glebi, bet mergyte isztruko isz 
jo glėbio ir dingo.

Jonas nuėjo pas bufetą, atsi- 
nesze du pusbuteliu degtines, 
kelis butelius alaus ir kelias ba- 
ronkas. Susėdo už stalelio ir 
sveikindamiesi viens kita pra
dėjo vaiszintis.

kalbėjo Jonas, savo ūki ant pu
ses paleidau.

— Kas jau taip prispyrė ?
— Kas ežia prispirs. Bet kad 

neturiu nei sekios, nei su kuo 
dirbti, tai kas nauda, kad lau
kas gules, nesėtas tegu dirba 
kiti.

— Gerai ir padarei brolau, 
tarė Endrius, kai]) dabartinia
me ‘czese’ tai nedaug ir pasi- 
naudoji isz u kės. Žiūrėk, sztai 
kad ir asz: Pakalu kiek, o pas
kui tai nors maudykis degtinė
je, ir pats iszgeriu ir draugus 
pavaiszinu. Sziandien gavau 
pinigu, rytoj gal ir vėl gausiu.
O dabar tu tai tik žiūrėk 
koki litą gausi iszlupti.

isz kur

— Ka ežia ir kalbėti? Kur 
mes, kur tu. Mus ta valdžia
daug inkanda. Tokius didelius 
uždeda mokesezius, kad negali 
nei užsimokėti žmogus. Et, ta
riau ir, ežia Jonas nusispiove ir 
paėmė in ranka stikliuką, svei
kas susied!

— In sveikata, atsake En
drius. Asz vis sakau ir sakysiu, 
tese toliau, kad mes butumem 
prisidave ar prie Prusu ar 
Amerikos, tai visai kitaip butu. 
Kiti girdi, kam ežia to reikia, 
patys mes valdysimos, gana 
privalde svetimi. Tai vis, Jonai, 
mokytu darbas. Kad dabar val
dytu mus Amerika, tai degtine 
upeliu teketu. Sako, kad ten es
anti visai ])igi ir labai gera! 
Teisybe gal dirbti reiketu, bet 
po darbo tai gerk kiek tik gali.

Namus Ir Randas
Prižiūri

Wilson F. Wyatt, buvęs 
Louisville, Ky., majoras bu
vo Prezidento Trumano pa
skirtas prižiurineti namus ir 
namu randas. Jo darbas rasti 
žmonėms kur gyventi ir pas
kui prižiūrėti kad savinin
kai per daug randos neimtu.

Negales Isz Lovos Pasikelti

ko sūnūs.

—Amžina atsilsi, Dieve duok 
dangų, Puku senukas pasakojo 
kuris buvo Amerikoj, tai girdi, 
sako, po darbo nueina in trak- 

i tieriu, saliunu vadinama inme- 
ti in kokia ten skyle kelis cen
tus, o paskui kitoj vietoj iszsi- 
kelia didelis stiklas degtines, 
tai ka szis buteliukas! O kokia 
sako gera, stipri, kad ežia to
kios niekur nerasi. Bepig kad 
ežia taip butu.

— Bet ka ežia mudu gari
nau), pertrauke Jonas. Sveiks!

— In sveikata.
Tuo tarpu in traktierių inejo 

jaunas berniokas didoko ukini- 
Jis pamatęs Endri u

ir Joną sėdint, greit pas juodu 
atsirado. Berniokas kad ir buvo 
da jaunas, bet visur vedesi taip 
kaip senas, visada su vyrais 
kalbėjo su jais gere. Jie staty
davo pusbuteli, jis norėdama 
pasirodyti ka gali, pastatydavo 
du, nors tas ir ne pigiai jam at- 
seidavo. Žinoma, tie isz tokiu 
toi ir telaukia. Paprastai tėvas 
jam tik reikalingiems daly
kams pinigus duodavo, o ka
dangi tas mėgdavo pagerti, tai 
turėdavo kaip nors pats ju pasi- 
storoti. Todėl maisziukas po 
raaisziuko rugiu ar kviecziu 
nakties laiku nuo jo keliavo, tai 
in paszili isz kur paskiau par
duodavo kitiems, tai retkar- 
cziais net tiesiog pas Leiba.
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“SAULE*’ YRA 
GERIAUSIA 
DOVANA!

Jeigu nežinai kokia 
nupirkti Dovana savo 
Draugui ar Draugei, 
tai užraszk jiems laik- 
raszti “Saule.” Pra
linksmins jiems gy
venimą. ant viso me
to ir džiaugsis isz ta
vo dovanos! Prenu
merata Suv. Valstijo
se metams $5.00 
Kitose Vieszpatys- 
tese $6.00. Užraszant 
reikia drauge ir pre
numerata siunsti per 
Money-Orderi arba 
pinigais registruotam 
laiszke. J1

Jimmy Sarchet, penkiolikos metu amžiaus vaikutis isz 
Detroit, Mich., niekados negales isz lovos pasikelti. Jis nei 
ranku negali pajudinti. Czia jis susikalba su savo motina 
per maža telegrafa, kuri jis vartuoja kaip darbininkai ant 
geležinkeliu daro. Jie negali szneketi nei girdėti.

Saule Publishing Co..
Mahanoy City, Pa. į
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Žinios Vietines*
— Pėtnyczio j pripuola Szv. Į 

Petro S. R., Subatoj Szv. Mario I 
ir Draugai. Kita san vaite: Ne- 
delioj, 2-tra Nedelia po Trijų 
Karalių; Panedelyje Szv. Ag
nietės; Utarninke Szv. Anasta- 
zios; Seredoj Szv. Raimondo; 
Ketverge Szv. Timotiejo; Pet- 
nVczioj Atsivertimas Szv. Povi
lo.

.— Ponas Simonas Staniulis 
su paczia isz Shenandoro, ana: 
diena motorąvo in miestą su' 
reikalais ir prie tos progos at
lankė ir “Saules” redakcija. 
Ponstva Staniulai yra musu se
ni skaitytojai laikraszczio 
“Saules.” Acziu u'ž atsilanky
mu.

— Sekantieji kareiviai li
kos paleisti isz tarnystes, isz

kares, brolius Juozą ir Vincą, 
seseri Brigita Gordon, visi isz 
Elizabeth, N. J., ir dede A. Kru- 
gi isz Cleveland, O. Graborius 
Adolp. Bražinskas laidojo.

Newark, N. J. — Sąjįsis 5-ta 
diena 1946 m., buvo surenkta 
“Parte” del ponstva M. Denis
kin, nuo 207 Elm Ulyczios pOr 
ju vaikai ir sesuo pone Monika 
Pavalkiene isz Elizabeth, N. J. 
Parte buvo laikoma Szvento 
Jurgio svetainėje, Newarke. 
Visi dalyvai inteike puikiu do
vanu, su szirdingiausiais linkė
jimais del ponstvams Denis-' 
kiams. Visi svecziai smagai lai-Į 
ka praleido prie skaniu valgiu' 
ir puikios muzikos. Ponstva 
Demskai dekuoja siekantie- 
jams: K. Pavalkai ir Monil^ii, 
Elizabeth, N. J., Pr. Pavalkai 
už pyraga; p. Dom Anulionis, 
Elizabeth, N. J., pone A. Ulin-

Indiantown Gap, Pa. — S/Sgt. skiene, isz Oakville, Conn., Pa-
Alphonas J. Yakabonis, 526 W. 
South Uly., Cpl. Raymondas L. 
Traskauskas, 626 E. Mahanoy 
[Uly., ir Cpl. Albertas P. Zebel, 
607 W. Mahanoy Avė.

—• Pereita Subata, apie 6 
yalanda vakare atsitiko auto
mobilio nelaime ant kelio arti 
Tamakves, kada du vyrukai 
taisė gumini rata prie kelio, 
Maurice Schuck 35 metu am
žiaus ir Stanley Zebrosky 17 
metu amžiaus, isz Tamakves, li- 
baisiai sužeisti per automobila 
kuri vare William H. Price, 70 
metu biznierius isz Tamakves. 
Stanley Zebrosky likos mirti
nai sužeistas aplaikydamas 
perskelimo pakauszio ir nulau
žimo sprando; mire, o Maurice 
Schuck aplaike perskelima pa
kauszio ir randasi pavojingam 
padėjime Coaldale ligonbute. 
Price likos aresztavotas ir ran
dasi po $500 Bylos.

—• Juozas Stakonis, nuo 
434 W. Pine Uly., gydosi Ash
land ligonbute.

Shenandoah, Pa. t Jonas S. 
Segauskas nuo 7 So. Grant Uly
czios, mire Utarninke popiet. 
Gimęs czionais. Buvo angliaka- 
sis prie Maple 'Hill kasyklose. 
Prigulėjo prie Szv. Jurgio pa
rapijos. Paliko savo paczia Ju- 

, lia (po tėvais Vaicziuliute), 
duktere E. Thomas, Mt. Eph
raim, N. J., motina Ona Segos- 
kiene, Matawan, N. J., ir du 
anūkus. Taipgi broli Fr. Segos- 
kas, Matawan, N. J., ir seseri N. 
Filizukiene, Voorheesville, N. 
Y. Laidotuves atsibus Subatoj 
su Szv. Miszioms Szv. Jurgio 
bažnyczioje 9 valanda ryte, ir 
bus palaidotas parapijos ka
puose. Graborius Menkeviczius 
laidos.

zareckiu szeimyna, Brooklyn, 
N. Y., poniems N. Prakapienei, 
M. Svetikienei ir M. Matukevi- 
czienei už gerus valgius. Už do
vana nuo p. Draugui; p. J. Pre- 
kapui; Geiflb. Kun. I. Kelnelui 
už gerus linkėjimus; p. Cibetai 
ir Ba'borai; M. Akeltai, Jr., ir 
szeimynai; Leo Ens, Jr., Kaz. 
Demskui, sūnūs, kuris su/gryžo 
isz pajūrio, ir visiems už dova- 
nams ir dalyvavime. Szirdingai 
Acziu. Ponstva M. Demskai.

Lietuvos Miszkus Veža 
In Rusija

NEW YORK, (LAIC) — 
Ko Naciai neiszveže in Vokieti 
ja, dabar Bolszevikai gabenasi 
in Rusija; tas ypacz lieszia Lie
tuvos miszkus. ‘ ‘ Izviestija”
Nr. 239 pirmame puslapyje pra- 
nesza, kad vien trecziame sziu 
metu ketvirtyje Lietuvos misz- 
kuose buvo prigaminta dau
giau, kaip 60 tukstancziu kubi
niu metru ramszcziu kasyk
loms. Vietiniai Bolszevikai, už
gyventu skatinami, taip vykdo 
Lietuvos miszku naikinima, 
kad Moskvos būda iszpilde visu 
112%.

Deszimtys tukstancziu kubi
niu metru ramszcziu (kubinis 
metras lygus 1.3 kubiniams 
yardams) jau pristatyta in 
gelžkeliu stotis ir gabenama in 
Donbaso kasyklas.

Tokiu tempu einant, isz Lie
tuvos miszku, greitu laiku tik
rai nieko neliks.

Apie Racionavima
Cukrus: Žerikelis Nr. 39 

knygutėje Nr. 4 geras del 5 sva
ru cukraus lyg Balandžio 
(April) 30 d.

Tas Pats Laikas, Tas Pats Krasztas

Po kairei bagoeziai sau bovinasi ir prie sziltu vandenynu sau szildosi ir in saulute ke
pinasi nugaras ant Miami Beach, Fla., kai kiti tam pacziame kraszte per sniegą puszkuoja 
ir szalti kenezia. Czia tas pats krasztas ir tas pats laikas tik kiszeniai kitokį.

Žmogycziai, Nyksztu- 
kai Ženyjasi

Wayion H. Gallo way, 21 
metu amžiaus apsiženijo su 
Rože Copeland, 22 metu am
žiaus in Vinita, Okla. Jie ap
siženijo in Austin, Texas ir 
daug valdžios augsztu žmo 
niu buvo ant veseiles.

Lietuviu Vaikucziu
Geradariams

Kūdikis Pasveiko

Michael Schirmer, penkių metu vaikutis taip susirgo ir 
taip nuslabo kada jis negalėjo visai vaikszczioti ir daktarai 
sake kad jis niekados nepasveiks. Paskui daktarai padare 
jam operacija in John Hopkins ligonbute, Baltimore, Md. 
Dabar vaikutis sveiksta ir daktarai sako kad jis visiszkai 
pasveiks. Jis czia su savo motina žiuri in savo tėvo paveiks
lą.

Philadelphia, Pa. — Karei
vis Jonas Kareviczius kuris ne- 
senei sulgryžo isz kares lauko 
užjurios, ana diena, su savo pa
czia, larikese pas savo dede ir 
teta ponstva W. Berstonai nuo 
2623 South Ulyczios, kurie tu
rėjo “good time.”

Elizabeth, N. J. f A. a. Adol- 
pas Kruger (Krungleviczius) 
51 metu amžiaus mirė Gruodžio 
30-ta diena, ir palaidotas Sau
sio 2-tra diena isz SS. Petro ir 
Povilo bažnyczioje, ir palaido
tas Szv. Gertrutos Kapinėse. 
Daug pažystamu dalyvavo. Ve
lionis gimęs Shenandoah, Pa., 
jo tėvai persikėle in czionais 
apie 40 metu adgal ir visa ta 
laika gyveno czionais. Jo mote- 
re Marcela mire pereita meta. 
Paliko dideliam nuliudime su- 

•p_u Joną neseneį paleistas isz

Giesmių Knyga Arba 
Kanticzkos, $2.00

SAULE PUBLISHING OO., 
Mahanoy City, Pa. - U.S.A

Siuncziant pinigus per ban
kini czeki arba ekspresini mo
ney orderi in iszdavysta “San
ies,” pridekite deszimts centu 
prie paskirtos sumos nes musu 
bankos reikalauja deszimts 
centu už iszmokejima czekiu ir 
ekspresiniu kvitu. Busime jums 
dėkingi už tai ir neužmirszkite 
ateityje, kada sinusite czekius 
arba ekspresinius money orde
rius, pridėti deszimtuka. Bet 
jeigu siunsite money orderiu 
per paczta, tada pacztas neima 
ekstra už iszmokejima money 
orderio. Acziu visiems.

“Saules” Redyste.

NEW YORK. — Iii BALF 
paskelbta mezginio vaju nuo 
Karo Nukentejusiems Lietu
viams vaikucziams, atsiliepe 
visa eili darbszcziu organizaci
jų. Visoms atsiliepusioms drau
gijoms buvo iszsiusti ju praszy- 
ti kiekiai vilnų ir szis reikalin
gas labdarybės darbas varomas 
pirmyn visu smarkumu. “Bet 
reikia daugiau geraszirdžiu i 
Lietuvaicziu, ” kurios paauko
tu savo laika ir gabumus nekal
tu, szalti kenezianeziu Lietuviu 
vaiku gerovei. Nepamirszkime,

kad tukstaneziai gražiosios 
Lietuvos mažosios kartos ken
ezia neapsakoma szalti. Jiems 
numegsti ir nusiusti drabužė
liai apdengs ju kūnelius, nu- 
szluostys ju aszaras ir gal isz- 
gelbes daugelio gyvybe.

Iki sziol stipriu veikimu pa
sirodė szie BALF mezginio ra
teliai: Chicago, Ill. (BALF sky-

Pirkie U. S. Bonus Sziandien!

VETERANAMS 
PAGELBA

Public Relations Bureau, Ca
tholic War Veterans, Empire 
State Building New York, N. Y.

Klausimas — Skaitytojas 
klausia ar karininkai taipgi 
gauna isz kariuomenes paleidi
mo atlyginimą (mustering out 
pay)?

Atsakymas — Karininkai že
miau kapitono laipsnio gauna, 
kiti ne.

Kl. — Kariuomenes slauges 
motina klausia, kodėl “Wac 
Corporal” motina gauna dides
ni atlyginimą negu ji.

Ats. — Jusu duktė yra kari
ninko (officers) laipsnio, dėlto 
ji negali gauti szeimynai užlai
kyti papildomo atlyginimo. 
Tuo tarpu gi antroji mergina 
yra ne karininko laipsnio pa
reigūne (lion-commissioned of
ficer) ir todėl jos motina turi 
teise szeimynos atlyginimą 
gauti. Suma, kuria jus gaunate 
yra isztisai isz jusu dukters al
gos iszskaitoma bet antrosios 
merginos iszskaitoma tik dalis

Nr. 76), Los Angeles, Calif. 
(BALF skyrius Nr. 13), Athol, 
Mass. (BALF skyrius N r. 71) 
ir k t.

Da karta nuoszirdžiai kvie- 
cziame visas lietuviu moteru- 
merginu draugijas, organizaci
jas ir BALF skyrius in talka. 
Kiekvienai draugijai instojus 
in szi dauba bus prisiųsta ju

riai), Mt. Carmel, Pa. (Sodalie-! praszomas kiekis vilnų.
ežiu kuopa), Tamaqua, Pa. (So- 
daliecziu kuopa), Mahanoy
City ir apylinke (Schuykill 
District "Union of Lithuanian 
Sodalities), So. Boston, Mass. 
(BALE skyrius Nr. 17), Wilkes 
Barre, Pa. (Szv. Trejybes para
pijos draugijos), Worcester, 
Mass. (BALF skyrius Nr. 31), 
Sheboygan, Wis. (Nekalto Pra
sidėjimo parapijos veikėjos), 
Detroit, Mich, (BALE skyrius

REDDY KILOWATT

iHjAV BACK IN 1895 I WAS 
lAfl WORKING FOR A GREAT
MANY PEOPLE------- ONE Oi=
WHOM WAS A FA/vAOUS 
SCIENTIST, PROF. RONTGEW.

.... Electronically Yours ...

ONE DAY A HELPER, PETER 
POT BAY, COMPLAINED OF A 
PAIN IN THE TUMMY. SO THE 
PROFESSOR GOT AAE TO FOCUS MY 
ELECTRIC EYE ON HIM SO WE COULD 
SEE WHAT THE TROUBLE WAS.

Paszvenskim savo laika, kad
Lietuviams vaikucziams ne-
reiktu szalti kęsti. 1 ‘ Stokim in 
BALF mezgimo ratelius.”

Visais mezgimo ir vilnų rei
kalais praszome kreiptis in vie
tinius BALE skyrių sekreto
rius ar raszyti tiesiog in: Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., 19 West 44th St., 
New York 18, N. Y.

— BALE Valdyba

Kl. — Kitas veteranas klau
sia ar tiesa, kad karo invalidai, 
(disabled) kurie gauna pensija, 
negali gauti nedarbo (unem
ployment) atlyginimo?

Ats. — Ne. Jusu gaunama 
pensija neatima ir nelieczia ju
su kitus nedarbo atlyginimus. ž

Kl. — Veteranas pranesza, 
kad jis buvo padaręs žygius,, 
kad jo motina gautu szeimynos 
atlyginimą. Dabar jis sužinojo, 
kad jos praszymas 'buvo atmes
tas. Jis klausia, kaip galėtu at
gauti pinigus kurie buvo jam 
iszskaityti per jo tarnavimo 
laika?

Ats. — Paraszykite in Fis
cal Officer, Army Service For
ces, U. S. Army Central Adjust
ment Office, 366 West Adams 
Street, Chicago, Ill. Paaiszkin- 
damas reikalą ir paduodamas 
savo pilna varda ir pavarde, 
kariuomenes serijos numeri ir 
jusu paleidimo diena ir vieta.

Sieniniai Kalendoriai, 23% 
coliu ilgio -15 coliu ploczio, po 
35c arba 4 už $1.00. Adresas: 
Saule Pub. Co.. Mahanoy City

Saule Publishing Co.,
szeimynos atlyginimą, o kita 
dali prideda valdžia.

Kl. — Veterans klausia ar jis 
gali pakeisti savo National Ser
vice Life Insurance (apdrauda) 
in 20 mokėjimu apdrauda ir vė
liau po kiek laiko vėl pereiti in 
reguliaria apdrauda (regular 
insurance) ?

Ats. — Negalima pakeitimu 
daryti. Mes pasiuntėme jums 
knygute apie szia valdžios ap
drauda jums vadovautis sziame 
klausime.

Pabaiga Ilgos Keliones

Tonya Jones, dainininke, 
raszytoja isz Honolulu mėgi
na visai vienu viena mažoje 
valtelėje perplaukti per Pa- 
cifiko vandenynus. Kai ji jau 
buvo iszplaukus apie 400 my 
liu nuo Honolulu viesulą ja 
užtiko ir po trisdeszimts die
nu vienas laivas ja rado ir 
parvežė namo.

PENNSYLVANIA POWER & LIGHT COMPANY

BREADBASKET, MY SUPER-SIGHT RE
VEALED A SAFETY PIN. POTBAY HAD 
SWALLOWED IT WHEN A BABY AND 
IT HAD JUST COME UNSNAPPED!

WE SUSPECT THAT 
Heddy /s pomahcinq 
A BIT/N THIS STRIP 
TO ENTERTAIN WILLIE. 
RONTGEH DID DEVELOP 
X-PAV, HOWEVER, AHO 
FOR ALL WE KNOVY 
THIS IS HOW IT 

HAPPENED.

MAHANOY CITY, PA.

Pirkie U. S. Bonus Sziandien! 
t

Maldų Vainikėlis
:: Knygele :: 

2-7/8 x 4 coliu didumo, 327 | 
Puslapiu; Juodi Apdarai; •
Aiszkus drukas; smagi 

knygele, 75 Centai. [
Rodykle:

Bažnytini* metu padalinimas. 
Pasnikai.
Kalendorių*.
Maldos Rytmetine*.
Vieszpaties malda.
Aniuoliszka* Pasveikinimą*. I 
Apasztalu Sudėjimas.
Deszimtis Dievo prisakymu. 
Du didžiausi meiles prisakymai. 
Aktai Tikėjimo, Vilties, Meile* ir 
Gailesczio.
Maldos vakarines.
Giesme ant pradžios Misziu.
Misziu Maldos. ,
Psalme 43. 
Giesme Szventas Dieve. , 
Miszparu Maldos. 1
Maldos pirm Iszpažintie*. 
Perkratymas sanžines. ,
Maldos priesz pat Iszpažinti. i
Imdamas nuo kunigo iszriszima. 
Malda po Iszpažintie*. 
Litanija apie visus szventu*. 
Prisitaisymas prie Szv. Komunijos. 
Tikėjimas in Szv. Sakramenta. 
Atsidūsėjimai prie mieliau. Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda prie Aniuolu ir Szv. Dievo. 
Artindamasi prie Szv. Stalo. 

Kada kunigas su Szv. Sak. atsisuka.
Paskiau* atiduodama* Dievui gar

be kalbėk.
Malda Szv. Ignaco.
Malda su visuotiniai* atlaidai*.
Malda prie Szv. Sakramento po

Komunijos. į

Garbinimas Szv. Sakramento- 
Malda Szv. Tamosziau*. 
Malda prie Vieszpaties Jėzau*. 
Malda prie Panos Szvencziausio*. 
Malda Szv. Bernardo prie Szv.

Panos Marijos.
Ranžanczius prie Szv. Marijos 

kalbamas.
Litanija prie Szv. Panos Marijos. 
Litanija prie Szv. Antano isz 

Padvos.
Malda prie Szv. Antano.
Misziu Mald. už Duszias mirusiųjų. 
Litanija Saldžiausio Jėzaus vardo. 
Maldos po palaiminimo Szv. Sak.

Per Procesija.
Giesme ant Procesijų. I
Giesme Laba Nakt.
Ministranturas. ■ę...TS TM- 4

iJ< Ę " P |

‘SAULE” - MAHANOY CITY, PA.

L. TRASKAUSKAS
LIETUV1SZKAS GRABORIUS

Laidoja kanas namirella. Pažam. 
do automobilius del laidotuviu, 
kriksztiniu, vestuvių ir kitokiame 
reikalams. Telefono Numetąs 78.
620 W. Centra St., Mahanoy City


